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uvádza film 
Walt Disney Studios Motion Pictures 

 
Hrajú:  Keira Knightley, Mackenzie Foy, Eugenio Derbez, Matthew 

Macfadyen, Richard E. Grant, Sergei Polunin, Jayden Fowora-
Knight, Omid Djalili, Jack Whitehall, Meera Syal, Ellie Bamber, 
Misty Copeland, Helen Mirren a Morgan Freeman 

Réžia:     Lasse Hallström a Joe Johnston 
Produkcia:    Mark Gordon and Larry Franco 
Scenár:    Ashleigh Powell 
 
V slovenskom znení:  
CLARA     Bianka Bucková 
SLADKASTÁ    Henrieta Kolláriková 
FILIP     Matúš Kvietik 
MATKA ZÁZVORKA   Ľudmila Mandžárová 
DROSSELMEYER   Ivo Gogál 
PÁN STAHLBAUM   Martin Hronský 
OKVET     Ivan Laca 
CENCÚĽ    Miroslav Trnavský 
LUJZA     Alžbeta Dvoranová 
HARLEKÝN    Michal Hallon 
FRITZ     Alex Koníček 
GAVALIER    Michal Rovňák 
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     Všetko, po čom Klára túži, je kľúč – jedinečný kľúč, ktorý otvorí skrinku so vzácnym darom od 
jej zosnulej matky. Zlatá niť, ktorú dostane od svojho krstného otca Drosselmeyera (Morgan 
Freeman), ju ku kľúču zavedie, lenže kľúč okamžite zmizne vo fantastickom a tajomnom 
paralelnom svete. Tam sa Klára stretne s vojakom-luskáčikom Filipom, myšacou armádou 
a regentmi, ktorí spravujú tri kráľovstvá: Krajinu snehu, Krajinu kvetov a Krajinu sladkostí. Klára 
a Filip musia prejsť zlovestným Štvrtým kráľovstvom, kde panuje krutá vládkyňa (Helen Mirren), 
aby získali Klárin kľúč  a vrátili harmóniu nestabilnému svetu. 

 
 
 

„Milujem ťa, pretože si iná. Na svet sa pozeráš jedinečným spôsobom. Keď si 
uvedomíš, že práve toto je tvoja najväčšia sila, zmeníš svet, moja milá." 

~ Marie hovorí ku Clare, „Luskáčik a štyri kráľovstvá" 
 

 
NEOČAKÁVANÁ CESTA 

Luskáčik a štyri kráľovstvá 
 

Príbeh Luskáčik o malom drevenom vojačikovi, tancujúcich kvetoch a dievčine 
terorizovanej huňatou myšou je príbehom, ktorý sa stal súčasťou predvianočného času po 
mnohé desaťročia. Jeho vznik sa datuje do roku 1816, kedy E.T.A. Hoffmann napísal pôvodný 
príbeh Luskáčik a Myší kráľ, ktorý sa stal sa predlohou mnohých adaptácií cez kreslené príbehy, 
či baletné predstavenie, ktoré je známe hudbou z pera Pyotra Ilyicha Tchaikovského.  Príbeh 
ako taký prešiel od svojho vzniku vývojom a jeho najnovšia verzia z dielne štúdií Disney uvidíte 
už v novembri aj s slovenských kinách.   
 

V najnovšom príbehu, ktorý nesie názov Luskáčik a štyri kráľovstvá uvidíte Claru, múdre 
14 -ročné dievča, ktoré miluje vedu. Už na prvý pohľad je jasné, že sa do viktoriánskeho obdobia 
veľmi nehodí. Nezaujímajú ju šaty, ani bály. Rada skúma ako veci fungujú. Rada tvorí a buduje. 
Je ako jej kmotor, Drosselmeyer, veľký cestovateľ a vedátor. Clara zároveň trpí nedávnou 
stratou svojej matky Marie a práve tieto Vianoce budú prvými, ktoré budú bez nej. Mama pred 
svojou smrťou pripravila pre Claru a jej súrodencov vianočné darčeky. Práve tie budú 
spúšťačom udalostí, ktorých budete svedkom. 
 
Clara dostane do daru hraciu skrinku v tvare vajca s odkazom: „Všetko, čo potrebuješ nájdeš vo 
vnútri”. Skrinka je však zamknutá a kľúčik chýba. Clara je sklamaná a zmätená, no zároveň je 
odhodlaná skrinku stoj čo stoj otvoriť, aby zistila, aké tajomstvo ukrýva. Jej sklamanie pretrváva 
až do momentu výročnej oslavy jej kmotra Drosselmeyera, ktorá ju privedie ku dlho hľadanému 
kľúčiku, ktorý nanešťastie okamžite zmizne v tajomnom paralelnom svete. V ňom Clara stretáva 
vojaka Filipa, bandu myší a regentov, ktorý sa starajú o chod troch Kráľovstiev. O Kráľovstvo 
snehových vločiek, o Kráľovstvo kvetov a Kráľovstvo sladkostí. Všetci ju vítajú s otvorenou 
náručou, najmä Sladkastá víla, ktorá o sebe tvrdí, že kedysi si bola s Clarinou matkou Marie 
veľmi blízka.  



3 
 

 
Avšak tento svet nie je tak celkom kompletný. Je poznačený starým konfliktom, regentka 
štvrtého kráľovstva je v exile. Jej ríša je zabudnutá a plná myší, ktoré slúžia ako jej vojaci. Clara a 
Filip sa musia do tohto štvrtého Kráľovstva pod nadvládou Matky Zázvorky odvážiť, aby našli 
kľúčik a navrátili harmóniu do nestabilného sveta.  
 
Režisér Joe Johnson považuje príbeh Luskáčik a štyri kráľovstvá za ideálny príbeh, ktorým si 
skrátite predvianočný čas. Hovorí: „Je to príbeh, ktorý je zábavný a vzrušujúci. Zároveň nesie 
posolstvo lásky v rodine, sily prekonania strát a myšlienku nájdenia odvahy.”  
 
 
 
 
 
Producent Mark Gordon hovorí: „Príbeh vás chytí za srdce, hlavnú postavu Clary si hneď 
obľúbite a budete s ňou prežívať stratu matky a každú jednu prekážku, ktorej bude čeliť. Zároveň 
sa stanete súčasťou jej dobrodružstva v čarovnom svete a budete svedkom jej odvážnych činov, 
ktoré budú pre publikum dúfam inšpirujúce.“ 
 
Príbeh sa nakrúcal v Anglicku, v štúdiách Pinewood Studios a v Londýne. Režisérmi sú Lasse 
Hallström a Joe Johnston, producentmi sú Mark Gordon a Larry Franco. O scenár sa postaral 
Ashleigh Powell.  
 

Nový príbeh, nové postavy, alebo KTO JE KTO? 
 
RODINA STAHLBAUMOVCOV 
 

❖ CLARA STAHLBAUM je inteligentné a zvedavé dievča, ktoré miluje vedu a mechaniku. Je 
hlavnou hrdinkou príbehu, ktorá sa podujme na cestu do fantastického sveta, aby našla 
nielen stratený kľúčik, ale hlavne samú seba. 

❖ PÁN STAHLBAUM je otcom, ktorý sa viac zaujíma o svoj imidž ako o potreby vlastných 
detí. Trpí stratou milovanej manželky a nedokáže sa s ňou vyrovnať. Na verejnosti sa 
snaží pôsobiť normálne, čo vyvoláva v jeho najmladšej dcére vlnu nevôle.  

❖ LOUISE STAHLBAUM je strašia sestra Clary. Je to elegantná, takmer dospelá mladá 
dáma, ktorá stelesňuje viktoriánsku éru.  

❖ FRITZ STAHLBAUM je najmladším dieťaťom v rodine. Je plný energie a miluje Vianoce.  
❖ DROSSELMEYER je Clariným kmotrom. Je to veľký cestovateľ, zberateľ kuriozít, muž 

vedy a človek s veľkým srdcom.   
 
OBYVATELIA ŠTYROCH KRÁĽOVSTIEV 
 

❖ SLADKASTÁ VÍLA je regentkou Kráľovstva sladkostí, ktoré je postavené z perníka, želé 
cukríkov a marcipánu. Sladkastá je dobrou priateľkou zosnulej matky Clarie - Marie.  
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❖ ZÁZVORKA je regentkou temného štvrtého Kráľovstva. Kedysi vládla Kráľovstvu zábavy, 
ktoré bolo stelesnením múdrosti a dobrej nálady. Nezhody s ostatnými regentmi však 
viedli k jej vyhosteniu a jej kráľovstvo upadlo do zabudnutia. 

❖ KAPITÁN  FILIP HOFFMAN je verným a lojálnym vojakom. Je jediným Luskáčikom v 
štyroch Kráľovstvách a svoj život zasvätil práve ich službe. Keď sa v nich objaví Clara, 
považuje za svoju povinnosť jej pomôcť. Ich priateľstvo je pevné a skvele sa dopĺňajú. 

❖ OKVET je regentom Kráľovstva kvetov. Stále sa usmieva a je plný entuziazmu. Pred 
konfliktami však uteká a ostatní regenti majú nad ním vždy prevahu.   

❖ CENCÚĽ je regentom Kráľovstva snehových vločiek, ktorý je rozprávkovou krajinou 
ľadových obydlí na pozadí zasnežených kopcov. Cencúľ je stelesnením gentlemana.   

❖ GAVALIER je dobrosrdečným strážcom pláca, ktorý pracuje po boku svojho priateľa 
HARLEKÝNA. Ten je naopak plný sarkazmu. Títo dvaja sa skvele dopĺňajú.  

 
 

Príbeh Luskáčik a štyri Kráľovstvá uvidíte v slovenských kinách  
od 1. novembra 2018 so slovenským dabingom. 

 
SLOVENSKÝ DABING 

 
 

Réžia: Ivan Laca  
Preklad a úprava: Daniel Feranec a Monika Radványiová  
 
Ďalej hrali:  
Andrea Martvoňová  
Filip Šebesta  
Helena Geregová  
Jakub Ružička  
Ladislav Konrád 
Ľubica Konrádová  
Marek Suchitra  
Martina Kapráliková  
Michaela Hanudelová  
Michal Blaho  

Michal Dutka  
Michal Hallon  
Michal Kaprálik  
Michal Rovňák  
Miroslava Grožáková  
Natália Kajzerová  
Petra Gažíková-Lángová  
Tibor Frlajs  
Tibor Vokoun  
Tomáš Majláth

  
 

Výroba slovenskej verzie:  SATURN POSTPRODUCTION V ŠTÚDIU CREATIVE MUSIC HOUSE 
Mixing Studio:  SHEPPERTON INTERNATIONAL 

SUPERVÍZIA SLOVENSKEJ VERZIE: MACIEJ EYMAN DISNEY CHARACTER VOICES INTERNATIONAL, 
INC. 


	Hrajú:  Keira Knightley, Mackenzie Foy, Eugenio Derbez, Matthew Macfadyen, Richard E. Grant, Sergei Polunin, Jayden Fowora-Knight, Omid Djalili, Jack Whitehall, Meera Syal, Ellie Bamber, Misty Copeland, Helen Mirren a Morgan Freeman

